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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1   Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh asimetri 

informasi, profitabilitas dan struktur kepemilikan terhadap praktik manajemen 

laba, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Asimetri informasi yang diukur melalui nilai quotes tidak berpengaruh 

terhadap praktik manajemen laba yang ditunjukkan dengan nilai thitung (-

0,675) lebih kecil dari ttabel (1,663). Demikian juga dengan volatilitas 

return tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba yang 

ditunjukkan dengan nilai thitung (0,084) lebih kecil dari ttabel (1,663). 

Kemudian asimetri informasi yang diukur melalui volume penjualan 

berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba ditunjukkan dengan 

nilai thitung (4,991) lebih besar dari ttabel (1,667), dimana semakin tinggi 

volume penjualan akan meningkatkan praktik manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia  pada tahun 

2011. 

2. Profitabilitas berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia hal ini 

ditunjukkan dengan nilai thitung (2,342) lebih besar dari ttabel (1,663). 

Semakin besar profitabilitas akan meningkatkan praktik manajemen laba 
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pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia  pada 

tahun 2011. 

3. Struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial dengan nilai 

thitung (-3,502) lebih kecil dari ttabel (1,663) dan kepemilikan institusional 

dengan nilai nilai thitung (-0,260) lebih kecil dari ttabel (1,663) secara parsial 

tidak berpengaruh positif praktik manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

4. Secara bersama-sama asimetri informasi, profitabilitas dan struktur 

kepemilikan berpengaruh terhadap praktik manajemen karena Fhitung 

(12,835) lebih besar dari Ftabel (2,206) maka pada tingkat kekeliruan 5% 

(α=0.05). Secara bersama-sama asimetri informasi yang terdiri dari quotes, 

volume penjualan dan volatilitas return serta profitabilitas dan struktur 

kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional secara bersama-sama memberikan kontribusi atau pengaruh 

sebesar 47,2% terhadap praktik manajemen laba. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan 

mengenai pengaruh asimetri informasi, profitabilitas, dan struktur kepemilikan 

terhadap manajemen laba, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan 

dapat menjadi dasar pertimbangan atau masukan yang bermanfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan. 
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1. Bagi Perusahaan 

Komponen asimetri informasi, profitabilitas, dan struktur kepemilikan 

dapat dijadikan referensi dan pertimbangan bagi emiten dalam menilai 

kinerja perusahaan sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan 

dalam lingkungan internal perusahaan. 

2. Bagi Peneliti Lainnya 

a. Periode penelitian hanya terbatas pada tahun 2011 sehingga kurang 

memberikan variasi data yang maksimal pada penelitian. Penelitian 

selanjutnya lebih baik menggunakan periode yang lebih panjang agar 

tren setiap tahunnya dapat tercakup dalam penelitian. 

b. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur, peneliti 

selanjutnya dapat menggunakan perusahaan dari sektor lainnya untuk 

memperoleh hasil yang lebih representatif. 

c. Hanya menggunakan lima variabel, sehingga masih banyak faktor lain 

yang mungkin memiliki pengaruh signifikan namun tidak terdeteksi. 

3. Saran Bagi Penulis 

a. Periode penelitian hanya terbatas pada tahun 2011 sehingga kurang 

memberikan variasi data yang maksimal pada penelitian. Penelitian 

selanjutnya lebih baik menggunakan periode yang lebih panjang agar 

tren setiap tahunnya dapat tercakup dalam penelitian. 

b. Untuk menghasilkan hasil penelitian yang lebih sesuai dengan teori-

teori acuan, variabel yang digunakan dapat dikurangi. 


